BUSINESS SUPPORT

Kennis, advies en
hands-on ondersteuning
voor de Fortes Change Cloud
Meer halen uit de Fortes Change Cloud?
Of u nu al een tijd werkt met de Fortes Change Cloud of net hebt besloten om over te gaan op dit platform:
software werkt een stuk beter met een goede inrichting, onderhoud en ondersteuning.
Daarom biedt Promista, in samenspraak met Fortes, een complete ondersteuning voor PMO en PPPMorganisaties. Door middel van training, advies en support zorgen we ervoor dat iedereen, in welke functie dan
ook, de kennis heeft die nodig is voor goed gebruik, beheer of inrichting.

Promista Business Support zorgt voor:
1 Een efficiënte inrichting van de Fortes Change Cloud

2 Flexibele ondersteuning op maat

Training voor gebruikers (online of op locatie)

Afgestemd op de behoefte van de organisatie

Periodieke Health Check

Continu of op afroep beschikbaar

Coaching voor gebruikers en beheerders

Direct beschikbare actuele kennis
Vaste contactpersonen

3 Specialistische expertise op elk gebied

4 Advies over meer dan alleen het systeem

Advies en ondersteuning voor informatiemanagement

Inrichting van PMO, programma- en

Begeleiding bij optimalisatie en doorontwikkeling

portfoliomanagement

Ontwerp en ontwikkeling van rapportages

Opzetten, ontwikkelen en optimaliseren

Advies en ondersteuning bij nieuwe releases van de

van nieuwe en bestaande processen

Fortes Change Cloud

Afstemming tussen systeem en proces
Vraagbaak voor organisatie en gebruikers

Meer halen uit de Fortes Change Cloud?
Onze consultants zijn ook op afroep inzetbaar. Bijvoorbeeld om wijzigingen in de configuratie door te voeren,
procesvraagstukken te behandelen of rapporten te ontwikkelen.
Vraag gerust naar de mogelijkheden!

Wie is Promista?

Meer weten?

Promista is een adviesbureau dat organisaties helpt hun

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

doelstellingen te bereiken en prestaties te verbeteren door grip

Neem vandaag nog contact op met onze accountmanager.

op verandering te creëren. Dat doen we door gebruik te maken

We denken graag met u mee!

van Agile transformaties en project- en portfoliomanagement-

René Bosschers, 06 421 24 715 | rbosschers@promista.nl.

oplossingen. Bijvoorbeeld door de inzet van onze trainees en
professionals, door informatievoorziening (o.a. PPM tooling
Fortes Change Cloud) en door ontwikkeling van rapportages en
dashboards, met als doel inzicht en overzicht te creëren.

Ga naar www.promista.nl voor meer informatie!
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